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NEDE2ZLmSE S m W A m G  

Nederlandse samenvatting 

Bij de empirische analyse macro-economische mm"jtuWren wordt ma.k gebruik g@- 
m& van "panel data sets" ". Dit zijn verzamelingen data voor meerdere mheden: 
bijvoorbeeld landen, met w r  elke eenheid waarnemingen gedusende meerdere perioden. 
bijvoorbeeld jaren. Wet statistisch efficiënt analyseren ?n,- dergake  data sets is in de 
praktijk niet eenvoudig. 

Ten eerste heeft de onderzoeker het probleem dat het modelleren vém de in de data 
aanwezige informatie lastig is. V d  is het moeilijk om relemmte individuella en gemeen- 
schappelijke kamkteristieken vani elkaar te onderscheiden. Hierbij speelt mee dat een pmeJ 
data set de mogelijkheid biedt om ook veranderingen door de tijd heen en intarmtiw 
tussen individuen te  analyseren. Er zijn een haast onbegrensd aantal mogelijkheden om 
de gemesrnschappelijke en individuele kaiakteristieken, tijdseffecten en interacties t w e n  
individuen te modelleren. Hierdoor is het geen eenvoudige taalt om voor een gegeven 
probleem het jiujste model te  winden. 

Ten tweede is het toetsen en schatten w het door de onderzoeker gekozen model 
vaak lastiger dan in de klassieke tijdreeh of statische regressie mdyse. %n voorbeeld 
h i e m  i s  dat als er gekozen is voor het modelleren m gezamenlijke en inellvidueb k a k -  
teristieken, het wyniptotLSCLa. gedrag van vaak gebruikte schatters af blijkt te hangen van 
de verhouding t w e n  het aantal individuen en het aantal geobserveerde perioden. In 
de praktijk is deze verhouding vaak dusdanig dat het nîe t  duidelijk is wek asynaptotisch 
gedrag de werkelijkheid het beste benadert. Stel, de onderzoeker schat een model op basis 
van een data set bestaande uit de jaarcijfers voor het bruto nationaal product voor I& 
OECD landen gedurende de laatste 25 j u .  Wordt het Meine steekproef gedrag van de 
schatter het best beschreven door de theorie die er vanuit gaat dat het matd landen naar 
oneindig gaat of wordt het gedrag m de schatter beter beschreven door de theorie die 
als uitgangspunt heeft dat hehet aantal geobuerve~!rde jwen naar oneîndig g a t ?  We merken 
op dat er binnen de Masse van modellen die in het kader vm dit proir;fsdx& b~ tudee rd  
worden, namelijk dynamische panel data modellen, nauwelijks schatters Isek~nd zijn w a r -  
van resultaten bekend zijn die gebaseerd zijn op zowel een eindig aantal individuen & 
tijdwaarnemingen. In dit proefschrift bestuderen we aspecten van belde bovenstmnde 
problemen binnen de context ma dynamische panel data modellen. 

In hoofdstuk twee beschouwen we het gedrag van de meeat aannemelijke schatter in 
autoreg+essBeve dynamische pms1 data modellen. Dit zijn ~uzutoregressieve modellen; de 
w a d e  van een variabele vandaag wordt verklaard ult het verbden yan dezelfde vari- 
abele, waarbij alle parameters voor elk individu het zelfde verondersteld worden behalve 
de intercept. We beschouwen deze modellen zowel onder de verondersteiJ.ing dat het 
m t d  individuen oneindig is en het aantal geobserveerde perioden eindig, d s  het tegen- 
overgestelde geval. De motivatie voor dit hoofdstuk komt voort uit het feit dat de me@ 
aannemelijke schatter in eien autoregressief panel data model, gdvdueerd onder de aan- 
name m een oneindig aantal individuen en een eindig aantal gecabernarde perioden, 
~ymptotisch onzuiver is indien we de data in PUveaus gebruiken. Dit, wordt veroorzaakt 
door een combinatie van een eindig a m t d  geobserveerde perioden en een oneindg a t a l  



incidentel parameters 
De meest aannemelijke schatter vm diezelfde parameters, m m  nu in het model met de 

data in eerste verschillen, is asymptot~seh wel zuiver voor een eindig aantal geobserveerde 
perioden. Voor deze schatter leiden we de mymiptotische verdeling expliciet d e n  geven we 
een eerste orde benslderiqg voor de i~s~mpitoitjsche omuiverheid van de meest aannemelijke 
schatter voor de data in niveaus. Dit biedt de mogelijkheid de m m t  ~ e m e l i j k e  schatter 
te corrigeren voor deze mizuiverheid. 

Verder vergelijken we de s p p b t i s c h e  gedragingen van beide meest ammerneliijke 
sclratters in een simulatie met de 2n de pr&ijk voorkonzen.de situatie wap zowel een 
eindig -tal in&vidueien ah een eindig m t d  geobserveerde perioden. 

In hoofdstuk drie bestuderen we of pooling, dat wil Beggen het opleggen van de restric- 
tie dat de parmeters voor elk individu gelijk zijn, meer precieze voarspelhgen genereert. 
Uit voorgaande onderzoeken is gebleken dat met pooling over het algemeen goede riesd- 
taten worden behaald, ook al wordt de formele test op strikte gelijkheid w d e  paha- 
metem verworpen. Voor een verbetering v a  de gemiddelde kw&at,tlsche voorspelfout 
is een strikte gelijkheid van de parameters namelijk nuiet noodzakelijk. D w o m  hebben 
we beskudeerd of toetsen op minder stricte criteria indicaties kunnen geven af pooling d 
dan niet tot een verbetering in voorspellingen zal leiden. Uit ome analyse blijkt dat dit 
m d e r d d  het geval is. 

Hierbij is tevem bestudeerd of het analyseren mn de covariantie stmctuw tussen 
indwidinen tot verbetering van de voorspeikwditeit leidlt. Dit blijkt het geval te zijn voor 
de individude modellen. Binnen de gepoolde modellen is de verbetering niet duidelijk: 
Wlodellen waarbhen we de covariantie structuur sterker restriciteren d m  formele toetsen 
mgeven presteren niet slechter. 

Net onderscheidend vermogen van de toetsen en de kwaliteit van de voorspellingen 
in de praktijk is bestudeerd aan de hand van een simulatie en een data set bestamde 
ut macr+economis&e data voor 18 OECD landen. De basis hierbij ia eeir autoregressief 
leovding-indicator model voor het voorspellen van de groei in output in de 18 landm. 

lsa hoofdstuk vier bestuderen we vector autoregressieve modellen voor mieerdere indi- 
viduen gezamenlijk. 1Kie bestuderen verschìUmde mogelijke verzmehingen w restricties. 
Hierbij ctaat centrad de restrictie dat voor ieder individu de autoregressieve co~fficieaiten 
geiijk zijn. Verder laten we de intercept wel vrij m m  introduceren we vier verschillende 
mogelijke collecties v m  restricties op de contemporaine covariaatie matrix. De restricties 
versdiilhn mn, elkaar door andere combinaties vani inchviduelie en gezamenlijke parameters 
We analyseren deze ixiadellen met; behulp varn meest aannemelijke schatter. 

De motivatie voor hel bestuderen dergelijke modellen komt voort uît het feit dat 
voor een vector ailitoregessief mode31 het ;ite~nt&l pazesinieters explosief toe neemt bij het 
vergroten van het a n t d  endnogene variabelen. Njmdoox zijn er d niet genoeg data 
beschikbaar om een volledige andyse te doen op basis van de data voor een individueel 
land alleen. Tevens is het op een dergelijke manier mogelijk de eficiientie te vergroten. 

&EL illustratie hiervan is de impuls respons analyse d e  we hebben uitgevoerd vmr zes 
Europese landen. Eerst is op basis varn een aantal ~ernt?lijlirEieidsratiotes'ts een model 
gekozen w w v m  de restricties niet door de data vemmrpen werden. Daarna z i ~ n  de impuls 
respons Functies berekend uicliasief 95% betrouwbwheidsgsemen. De betrouwbaarhei- 
dsintervallen gebaseerd op het model met de geaccepteerde restricties. gebruik makend 



van de data mor d e  landen, biijken inderdaad minder wijd te zijn d m  dme gebee rd  
op een analyse op bas& van data voor de landen individueel. Op baisjs k i e m 1  k nu 
gesteld worden d& voor een bepaald aantd landen bepaalde schokken si@csnt mdere 
wuiabelen beïnvloeden, tercvijl deze conclusie niet kan worden getrokken op b& VU de 
data voor het bepaalde laud aken.  

In hoofdstuk vijf bestuderen we elr! relatie tussen een land's spwqwte ,  h m d e h o l w e  
en economische groei. Dit wordt gedaan aan de hand m vector autoregressieve modellen 
waarin we de mogelijkheid openhouden dat de autoregressieve relatie w a d e &  & de 
spaasquote een drempelwaarde overschrijdt. Hierbij maken we gebruik w e n  data set 
voor 58 landen over de periode 1960-1987, waarbij de data worden gepooled. 

Vlr, ontwikkelen een procedure voor het toetsen op het bestaan van een d r m p d w d e .  
i e  bestuderen de eigenschappen en de door om ontwikkelde procedure m vergelijken 
deze met andere bekende procedures. We bestuderen de bruikbaarheid de door ons 
ontwikkelde procedure in de praktijk door het toetsen y.an de hypothese of de spaarquote 
m een land de relatie t w e n  openheid (handelsvolnxne) en econorrnische groei beYnvbdt. 
Hierbij is de te toetsen hypothese dat vanaf een. zekere drernpeiwde van de spaarquote 
een vergroting van openheid g e p w d  gaat met econiomische groei. In situaties ~ w i n  zich 
op het tijdstip van de vergroting van de openheid de spaarquote zich onder de drempel- 
waarde beaplndt verwadten we geen of zelfs een negatieve economische groei ten gevolge 
van een verder openstellen yapy een land's markt. Op basis W de data kan de hypothese 
van het ontbreken van een drempelwaarde wordt verworpen ten g m t e  van het bestaan 
van een drempelwaaxde. 

In een volgende stap wondt de drempe1marde geydenltificeerd, en wordt het tweede 
gedeelte van de hypothese getoetst met behulp van impuls respom mdyse. Deze andyse 
bevestigt inderdaad het bovenbeschreven vermoeden. De analyse wordt verder geallus- 
treerd met de respons functies voor Japan, een lmd met een hoge spmquote en de USA, 
een land met een lage spaasquote. 




